17 juni 2015

Medborgardialog om placering av ny återvinningscentral
Inför en ny utredning om lokalisering av återvinningscentralen beslutade samhällsbyggnadsnämnden i våras att ta in synpunkter via medborgardialog. Från början fanns
tre förslag till den nya utredningen: Stapelbron (vid bron över Ätran bortanför LBC),
bortanför Star Trading samt Änglarp.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att bort alternativen Stapelbron och
bortanför Star Trading, eftersom de externa markägarna tackade nej till försäljning. De
olika alternativen kan du se på kartbilderna på nästa sida.

Rekrytering av fokusgrupp
För att få synpunkter från olika håll och från olika åldersgrupper rekryterades män och
kvinnor i åldrarna 18-50 år via slumpmässiga telefonsamtal och muntlig förfrågan i
samband med besök på Änglarps återvinningscentral till en fokusgrupp. Drygt 60
personer tillfrågades via telefon och elva tackade ja till deltagande. På Änglarp
tillfrågades elva personer och sju av dem tackade personer ja till fokusgrupp.
De som tackade nej fick information om möjligheten att hitta information och lämna
synpunkter via kommunens hemsida.

Fokusgruppen träffas
Den 9 juni träffades fokusgruppen. Efter en kort historik och introduktion med fakta och
vilka förutsättningar som gäller för en modern återvinningsstation, delades de tolv
personerna som deltog i två mindre grupper. Efter återsamling och genomgång
prioriterade deltagarna mellan förslagen som kommit fram.
Tolv idéer diskuterades, utan förbehåll om eventuella hinder. Alla deltagare fick sedan
fem ”pluppar” för att prioritera bland förslagen. När plupparna placerats ut visade det sig
att området mittemot Star Trading (södra Moga A och B) fått flest förslag - 43 pluppar.
Området norr om Star Trading fick sju pluppar. Därefter kom Ullasjö, väster om väg 154,
mittemot Nyskog och Billeberg med några pluppar var.
Mellan den 12 maj och 9 juni kom det också in tio synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtta av dem förordade Änglarp.

Hur går vi vidare?
Tack vare arbetet i fokusgruppen och med hjälp av övriga synpunkter och förslag som
kommit fram kommer följande fyra alternativ utredas:





Änglarp
Prästgårdsgärdet
Södra Moga A (mittemot Star Trading)
Södra Moga B (mittemot Star Trading)

Utredningen beräknas bli klar i höst. Förhoppningen är att Samhällsbyggnadsnämnden
ska kunna fatta beslut om placeringen ny återvinningscentral i oktober eller november.
När nämnden har beslutat så tar det minst två år innan arbetet kan påbörjas. Först
måste eventuella detaljplaneändringar, miljöprövning, projektering och upphandling ske.

Svenljunga kommun . 512 80 Svenljunga
0325-180 00 . kansliet@svenljunga.se

1 (3)

2 (3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammanfattat av
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg
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